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Hea Professorite Küla elanik!
Juba hoiadki käes Professorite Küla teataja teist numbrit. Seekord kirjutame Professorite Küla
Seltsi viimase paari kuu olulisematest ja huvitavamatest kohtumistest ning sõlmitud suhetest.
Likvideerime ühe võla – seletame lahti, mida tähendab sõna „separaat“ ja miks on häälekandjal
just selline nimi. Tutvustame põgusalt lähiaja plaane. Häälekandja ilmumise sagedus ei ole
endiselt ette teada, vaid see ilmub siis, kui vaja. Loe, mõtle kaasa ja suhtle naabritega 

Separaadid – mis või kes?
Sõna separaat tuleneb ladina keelest (sepono
- välja saatma, heitma ld.k; separate eraldama
ingl.k).
Separaat
on
teadusmaailmas populaarne uurimus- või
teadustöö tulemuste
avaldamise vorm.
Täpsemini on see kirjalikus vormis kogum
autori (või autorite kogumi) uurimustest või
teadustöödest,
mis
annab
vastuse
küsimustele - mis tehti, kuidas tehti ja
millised
tulemused
saadi.
Sedasama
põhimõtet kasutame ju ka Professorite Küla
häälekandjas – uurime, vaatame ja ütleme
edasi. PKS-i Separaadid laienevad ka
erinumbriteks vastavalt teemadele – näiteks
Kopliraatideks, Kettaraatideks jne.

Kajastused Põhja-Tallinna
halduskoguga kohtumiselt
22. veebruari õhtul said TTÜ Soojustehnika
Instituudis kokku Professorite Küla Seltsi
(edaspidi PKS) juhatus ja Põhja-Tallinna
halduskogu liikmed koos Põhja-Tallinna
valitsuse esindajatega. PKS oli kohtumiseks
ette valmistanud omapoolse kujutluse sellest,
millisena soovime edaspidi tulevikus näha
oma armsat kodukanti Kopli poolsaare lõpus.
Allpool kajastame koosolekul käsitletud
olulisemaid teemasid.

Ümberlaua mõttevahetus

 Süsta park
Tallinna linnal on plaan hakata tasapisi
Süsta parki korrastama.
Terviklikuks
korrastamiseks on vajalik kõigepealt
koostada vastav projekt, mille alusel saaks
teha ehitustöid. Korrastamise projekti
kirjelduse koostamisega alustatakse juba
2012. aastal, et 2013.a saaks välja kuulutada
projekti hanke. Seega on praegu kõige õigem
aeg igaühel meist avaldada mõtteid sellest,
milline peaks tulevikus Süsta park välja
nägema ja milliseid tegevusi peaks seal
saama teha. PKS kogub kõikide arvamused
kokku, mille põhja esitame Põhja-Tallinna
valitsusele omapoolse pargi kavandi. Kui
2013.a teostatav projekti koostamise hange
osutub edukaks, siis on lootust, et 2014.a
tehakse ehitushange ja saab alustada reaalse
ehitustegevusega. Sel aastal toimuvad Süsta
pargis hooldetööd – suvisel perioodil niitmine
korra kuus.
Koosolekul mainis Põhja-Tallinna valitsuse
esindaja, et 2012.a kavatsetakse Süsta parki
ehitada laste mänguväljak koos liivakastiga.
Hetkel tundub see mõte olevat natuke
läbimõtlematu kuna pargi ala on tihti üsna
porine ja vesine. Lisaks on meie piirkonnas
majade ümbruses mitmeid liivakaste ja
kiikesid, kus lapsed mängida saavad.
 Tolm ja paugud
Professorite Küla piirkonna inimesi häirib
üks ühine asjaolu – Ketta tänava ääres asuva
ettevõtte
killustikulaadimisest
tekivad
tolmupilved, mis kanduvad meie aedadesse ja
majadesse.
Kuna keegi ei ole lendleva tolmu mõju
uurinud,
siis
saadab
PKS
suvel
Keskkonnaametisse kirja, palvega teostada
piirkonnas vastavad uuringud – kas
praegusel kujul lenduv tolm on lubatav ja kas
selle mõju inimestele võib olla kahjulik.
Teiseks küsimuseks, mille kohta PKS samuti
Keskkonnaametile kirja koostab, on Kaluri tn

Ilusaid värvilisi lihavõtteid!

ääres tegutsev käsitulirelvade lasketiir. Sealt
kostuv
paugutamine
on
häirivalt
tugevaheliline ning on põhjust kahtlustada,
et lasketiiru seinad ei ole ehitatud piisavalt
helikindlatena.
 Seltsimaja - kas koos budistidega?
PKS ei ole endale leidnud veel püsivat
„pesapaika“, kus mõnusasti segamatult koos
käia, ühiseid mõtteid arutada ja toredaid
tegusid teha. Senini on silmapiiril olnud kaks
maja – endine Kopli Rahvamaja (kollane
kivimaja aadressil Kopli 93) ja kiriku kõrval
asuv vana puumaja aadressil Treiali 8.
Kahjuks ei õnnestu kummastki majast luua
püsivat
kooskäimise
kohta.
Endises
Rahvamajas tegutseb küll MTÜ I Studium ja
nad on lahkesti nõus meid oma ruumidesse
lubama, kuid turvasüsteemist tingituna
ainult kindlatel kellaaegadel. Lisaks on
külmal perioodil Rahvamaja kasutamine
keeruline kuna köetakse ainult töötajate
ruume. Treiali 8 oleks seltsimaja jaoks hea
paik, kuid paraku on selle majaga plaanid
teinud kõrvalasuv kirik, kavatsedes seda
edaspidi oma tarbeks kasutama hakata. PKSi
üllatuseks ilmnes halduskoguga kohtumisel
üks huvitav uudis. Nimelt, mahapõlenud
tuletõrje maja asukohale Kopli 114 soovib
asuda Tiibeti budismil põhinev Drikung
Kagyu Ratna Shri Keskus. Keskus kavatseb
teisaldada praegu aadressil Paldiski mnt 39
asuva puumaja ning püstitada see Kopli tn
114 krundile. PKS-i juhatus kohtus teema
täpsemaks selgitamiseks Drikung Kagyu
Ratna Shri Keskuse esindajate ning Eestis
resideeruva Laama Sangyas`ega. Selgus, et
teisaldada
kavatsetav
puumaja
on
projekteeritud Tsaari-Venemaa arhitekti
poolt nagu enamik teisi maju Kopli
poolsaarel, seega stiililt olustikku igati sobiv.
Keskuse Koplisse kolimine sõltub vaid
rahastamisvõimaluste leidmisest. Juhul kui
see õnnestub, siis on meie piirkonna uued
asukad nõus oma majas ka PKSile ruume
tegevuseks eraldama.
 Ligipääs merele
Süsta tänava otsas võime kõik merd
imetleda, kuid jalutama ning ammugi mitte
ujuma sinna ei pääse. Hetkel ei oska ka
halduskogu öelda, mis täpselt selle osaga
merest toimuma hakkab. Praegu on seal
riigikaitsemaa, mille sihtotstarvet nii kerge
muuta ei ole. Siiski on olemas võimalus, et
seda tehakse ning näiteks võõrandatakse
mõnele äriühingule. PKS peab oma kohuseks
hoida selle ala planeeringutel silma peal ning
vajadusel ka sekkuda.

See mereäärne pilt Süsta tn sadamast ei ole
kahjuks aastast 2012 

 Kopli liinid
Kopli liinide arendamine on juba pikka aega
seiskunud olekus. Praeguseks on siiski
niipalju teavet, et liinidel elab veel 40 peret,
kes kavatsetakse selle aasta lõpuks ära
kolida. 2012.a lõpuks on planeeritud ka Kopli
liinide
arendusprojekti
müük.
Sügisel
kuulutatakse
välja
vastav
arhitektuurikonkurss.
Arendusega
planeeritakse liinide alale lisaks elumajadele
rajada ka mitmeid sotsiaalseid objekte.
Transpordiühendus Kopli liinide ja linna
vahel rajatakse mööda Maleva tänavat, seega
liikluskoormus Kopli tänavat mööda ei
suurene.

Vanade fotode varalaegas
Märtsis kohtus PKSi juhatus Kopli uuringute
korüfee Robert Nermaniga arutamaks
võimalikke koostööplaane. Kohtumisel lepiti
kokku, et ilmade soojenemisel mais tuleb hr
Nerman ja jalutab koos PKSi inimestega läbi
Kopli paigad, jutustades samas huvitavaid
lugusid. Hr Nermanil olid kaasas ka mitmed
vanad fotod, mille PKS talletas digitaalselt
ning jagab edaspidi kogu seltsirahvaga.
Siinkohal ka üleskutse kõikidele – kui teil on
endal või teate kedagi, kellel on piirkonna
kohta vanu fotosid (ka ENSV aegseid ja
taasiseseisvuse ajast), siis andke sellest
PKSile teada (kontaktid lehe lõpus),
sooviksime neid kopeerida.
Heaks uudiseks on ka see, et hr Nermanil on
plaanis kirjutada Koplist veel üks raamat –
Vana Kopli keskajast kuni 1918. Jääme
põnevusega ootama!

Hoidke alt – Naabrivalve laieneb!
Lisaks Süsta tänava sektorile lisandus
Professorite Küla piirkonda veel teine
naabrivalve sektor – Kaluri, mis hõlmab
majasid Kaluri 13, 15 ja Süsta 14.
Naabrivalve
siltide
ülespanemine
on
mõnevõrra viibinud, kuid aprillikuuga saab
ka see asjaolu korda. Kutsume ka teisi
Professorite Küla ja selle ümbruse majasid
looma naabrivalve sektoreid!
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lisa – info ja kuulutused

Professorite Küla Seltsi kevadsuvised tegemised
Kui külm aeg oli tubaseks tegevuseks, siis
soe ja valge kevad koos saabuva suvega
kutsub kodust välja toimetama. Siinkohal
ülevaade üritustest, mis lähiajal plaanis.
 5.mai „Teeme Ära“ talgud – talgujuht
Aivar Vaus Kaluri 15 majast.
Koristame Süsta parki, Süsta tn ja
pargi kraave, Süsta, Kaluri ja Ketta tn
äärseid ja seal asuvaid kasutuseta
krunte. Registreeruda saab ka netis
http://talgud.teemeara.ee/events.
 14. aprill kell 11.00 heakorrakuu
avamine Stroomi rannas – PKSi
juhatus osaleb kindlasti. Teised
tulijad – andke teada e-postile või
paberil Kopli 95 postkasti. Igale
osalejale valmistame ette PKS-i
rinnasildid.
 Aprillis – loeng Robert Treufeldi
poolt: Tallinna kindlus 1907-1918.
Vene-Balti tehase/asula tekke eel- ja
kõrvalugu.
 Mais – kevadine jalutuskäik Koplis
koos Robert Nermaniga.
 Mais – loeng Kopli aedadest ja nende
kujundamisest.
 16.juunil
Professorite
Küla
seltsipäev (hetkel ootame EASi
toetuse
otsust,
peale
mida
kuulutatakse seltsipäev ametlikult
välja koos programmiga).
Kõikide ürituste kohta saadetakse eraldi
täpsustav info seltsi liikmete e-postile.
Info ilmub ka Facebookis, seltsi
veebilehel
ning
ka
kuulutustena
Professorite Küla tänavatel ja majade
postkastides.

Üleskutse seltsi liikmetele,
sõpradele ja kõikidele teistele
huvilistele!

see kujund võiks olla, mis tähistaks
Professorite Küla Seltsi. Kujund peaks edasi
andma seltsi väärtuseid, eesmärke, tegevust
ja olemust ehk iseloomustama seltsi pildi
kujul. Logole mõtlemisel võiks lähtuda nii
minevikust kui mõelda ka tulevikule. Esita
oma idee seltsi logost kas:
- kirjaliku kirjeldusena;
- paberil joonistatuna;
- arvutis kujundatuna;
- või teistel viisidel.
Saada kavandatud logo seltsi e-postile, pane
paberil seltsi postkasti või tule räägi oma
ideest.
 Abikäed seltsipäevale
16.juuniks on kavandatud seltsipäev, kuhu
on oodatud osalema kõik seltsi liikmed,
sõbrad ja teised huvilised. Paraku on
seltsipäeva korraldamine suur ettevõtmine,
mille tarvis läheb vaja abijõudu. Praegu
oskame öelda, et abi läheks vaja järgmistes
tegevustes
–
seltsipäeva
kuulutuste
laialijagamine, ekskursioonide läbiviimine
eesti, vene, inglise ja soome keeles
(ekskursiooni
programm
valmistatakse
eelnevalt ette ja ka koolitus viiakse läbi);
seltsipäeva
turvalisuse
jälgijaid;
koristamistööd; võib olla ka toitlustusega
tegelejad.
Head inimesed, kes te tunnete, et soovite
seltsipäeva õnnestumisele kaasa aidata –
andke endast teada!
 Annetused
PKS taotleb kõikide ürituste läbiviimiseks
rahalisi toetuseid, peamiselt Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuselt. Paraku on toetuse
saamise tingimus, et 5-10% taotletavast
summast
peab
selts
suutma
katta
omavahenditega.
Kuna
hetkel
seltsil
liikmemaks puudub, siis puuduvad seltsil ka
omavahendid. Kevad-suviste ürituste jaoks
toetuse saamiseks läheb seltsil vaja 100
eurot.
Head seltsi liikmed ja sõbrad – aidake
Professorite Küla Seltsil kavandatud üritusi
teoks teha, annetades seltsi arveldusarvele
Swedbank 221 053 915 798.

 Seltsi logo
Professorite Küla Selts kuulutab välja seltsile
logo loomise konkursi. Logo on seltsi märk
ehk seltsi tähistav kokkulepitud visuaalne
kujund. Kutsume kõiki mõtlema, milline
Kontaktid;
Saada e-kiri professoritekyla@gmail.com
Too paberil kiri Kopli 95 või 97 postkasti (nii kuidas on mugavam)
Veebileht http://professoritekyla.info ja Facebook http://www.facebook.com/Professorite.Kyla.Selts
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